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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς 

και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 

πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. θεωρεί απαραίτητο να εξασφαλισθεί ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο περί ανταγωνισμού θα 

λαμβάνει υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά της γεωργίας και θα υπηρετεί την ευημερία 

των παραγωγών και των καταναλωτών, οι οποίοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 

αλυσίδα εφοδιασμού· πιστεύει ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο ανταγωνισμού πρέπει να 

δημιουργήσει τις συνθήκες για μια πιο αποτελεσματική αγορά που θα δίνει τη δυνατότητα 

στους καταναλωτές να επωφελούνται από ευρύ φάσμα ποιοτικών προϊόντων σε 

ανταγωνιστικές τιμές, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι πρωτογενείς παραγωγοί θα 

έχουν κίνητρα για επένδυση και καινοτομία χωρίς να εκτοπίζονται από την αγορά με 

αθέμιτες εμπορικές πρακτικές· 

2. ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόζει αυστηρά το ευρωπαϊκό δίκαιο ανταγωνισμού στις 

περιπτώσεις στις οποίες μπορούν να επιβληθούν κυρώσεις για ΑθΕΠ· εκτιμά, ωστόσο, ότι 

οι υφιστάμενες καταστατικές διατάξεις και κανόνες δεν εφαρμόζονται στην πλειονότητα 

των περιπτώσεων ΑθΕΠ· θεωρεί επίσης ότι η αντιμονοπωλιακή νομοθεσία μόνον είναι 

ανεπαρκής για την επίλυση των ΑθΕΠ, καθώς σπανίως τηρούνται οι τεχνικές απαιτήσεις 

περί «δεσπόζουσας θέσης», παρόλο που οι έμποροι λιανικής μπορεί στην πράξη να 

κατέχουν δεσπόζουσα θέση σε μια συγκεκριμένη κατάσταση της αγοράς· 

3. σημειώνει ότι οι ΑθΕΠ στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων προσλαμβάνουν διάφορες 

μορφές, όπως:  

– μονομερή και αναδρομική αλλαγή των όρων των συμβάσεων,  

– επιβάλλονται κατ’ αποκοπή τέλη επιχειρήσεων σε προμηθευτές προκειμένου να 

συμπεριληφθούν σε έναν κατάλογο προμηθευτών («τέλη διαμονής»)·  

– καταβάλλονται πληρωμές με καθυστέρηση έως και 120 ημερών, πολύ πέραν του 

ορίου των 60 ημερών («καθυστερημένες πληρωμές»)·  

– μεγάλες εταιρείες αποφασίζουν αυθαίρετα εκπτώσεις για τα ποσά που καταβάλλουν 

πρόωρα ή εγκαίρως·  

– παραχωρείται αναδρομικά έκπτωση για χρηματικά ποσά που οφείλονται σε 

προμηθευτή·  

– έμποροι λιανικής αναγκάζουν τους προμηθευτές να χρησιμοποιούν συγκεκριμένους 

τρίτους παραγωγούς συσκευασιών, οι οποίοι δίνουν στα σουπερμάρκετ προμήθεια για 

τις δραστηριότητες που εκτελούν· 

4. αναγνωρίζει ότι οι ΑθΕΠ προκύπτουν κατά κύριο λόγο από την ανισορροπία εισοδήματος 

και ισχύος που υπάρχει στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και ότι η εν λόγω 

ανισορροπία πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως προκειμένου να βελτιωθεί η 

κατάσταση για τους γεωργούς στον τομέα των τροφίμων· επισημαίνει ότι πώληση σε 

τιμές κάτω του κόστους παραγωγής και η κακή χρήση βασικών γεωργικών τροφίμων 

όπως γαλακτοκομικά, οπωροκηπευτικά ως «προϊόντα προσφορών» από μεγάλους 

διανομείς απειλεί την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της Ευρωπαϊκής παραγωγής τέτοιων 

προϊόντων· αναγνωρίζει ότι σε αρκετά κράτη μέλη η συγκέντρωση της αγοράς στον 

τομέα εμπορίας τροφίμων είναι ιδιαίτερα έντονη· χαιρετίζει προσπάθειες όπως η 
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πρωτοβουλία Tierwohl στη Γερμανία, οι οποίες αποσκοπούν να βοηθήσουν τους 

γεωργούς να ανταγωνιστούν με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων τους· 

5. επισημαίνει ότι οι ΑθΕΠ έχουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στους γεωργούς όπως π.χ. 

μικρότερα κέρδη, υψηλότερο κόστος σε σχέση με τα προβλεπόμενα, πλεονασματική 

παραγωγή και σπατάλη τροφίμων, και δυσκολία στον προγραμματισμό των 

χρηματοδοτήσεων· τονίζει ότι αυτές οι πρακτικές έχουν επίσης δυσμενείς επιπτώσεις 

στην λειτουργία της ενιαίας αγοράς, μπορεί να παρεμποδίσουν επενδύσεις και να 

οδηγήσουν σε λιγότερα καινοτόμα προϊόντα καθώς και χαμηλή ποιότητα προϊόντων και 

μειωμένη ποικιλία· τονίζει ότι αυτές οι αρνητικές συνέπειες μειώνουν τελικά την επιλογή 

του καταναλωτή· 

6. σημειώνει ότι, από το 2009, το Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει πέντε ψηφίσματα σχετικά με 

προβλήματα στην αλυσίδα λιανικής της ΕΕ, εκ των οποίων τα τρία εστιάζουν στις 

ανισορροπίες και τις καταχρήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων· σημειώνει 

περαιτέρω ότι κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, η Επιτροπή έχει εκδώσει τρεις 

ανακοινώσεις και μία πράσινη βίβλο και έχει αναθέσει την κατάρτιση δύο τελικών 

εκθέσεων για παρόμοια ζητήματα· δηλώνει, ως εκ τούτου, ότι η περαιτέρω ανάλυση της 

κατάστασης στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων θα καθυστερήσει απλά και μόνο την 

επιτακτική ανάγκη για λήψη μέτρων και τη στήριξη των γεωργών προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές· 

7. πιστεύει ότι η κοινή αντιμετώπιση των ΑθΕΠ θα είναι επωφελής, και παροτρύνει, ως εκ 

τούτου, την Επιτροπή να καταρτίσει μη εξαντλητικό κατάλογο ΑθΕΠ που απαγορεύονται 

σε επίπεδο ΕΕ· υπογραμμίζει την απουσία ευρωπαϊκών κανόνων για την καταπολέμηση 

των ΑθΕΠ μεταξύ των παραγόντων της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων· 

8. παροτρύνει όλα τα μέρη της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων να εξετάσουν το ενδεχόμενο 

σύναψης τυποποιημένων συμβάσεων, καθώς και συμβάσεων νέας γενιάς με τις οποίες 

προβλέπεται επιμερισμός των κινδύνων και των οφελών· 

9. επισημαίνει ότι, ενώ τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας μπορούν να αποφέρουν αυξημένη 

αξία, περισσότερες επιλογές και προϊόντα δίκαιου εμπορίου για τους καταναλωτές, 

μπορεί να ευνοήσουν με αθέμιτο τρόπο τους εμπόρους λιανικής και να νοθεύσουν τον 

ανταγωνισμό, καθώς οι έμποροι είναι παράλληλα και καταναλωτές και ανταγωνιστές· 

επιμένει ότι το ζήτημα των ιδιωτικών ετικετών απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από την 

Επιτροπή και τις αρχές ανταγωνισμού, και επισημαίνει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι 

πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για την αλυσίδα εφοδιασμού και τη θέση των 

γεωργών στα πλαίσιά της· 

10. αναγνωρίζει ότι στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) 

και της νέας ενιαίας κοινής οργάνωσης των αγορών θεσπίστηκαν μέτρα που αποσκοπούν 

στην αντιμετώπιση του χάσματος που υπάρχει όσον αφορά τη διαπραγματευτική ισχύ 

μεταξύ γεωργών, λιανικού εμπορίου, χονδρεμπορίου και μικρομεσαίων επιχειρήσεων της 

αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, στηρίζοντας ιδίως τη δημιουργία και την ανάπτυξη 

οργανώσεων παραγωγών· τονίζει τη σημασία της συνεργασίας στο επίπεδο της 

προσφοράς  

11. σημειώνει ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, ο οποίος προβλέπει τη σύσταση 

οργανώσεων παραγωγών (ΟΠ), υποστηρίζεται από οικονομικά κίνητρα βάσει του 
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δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ· επισημαίνει ότι το νομικό πλαίσιο επεκτείνει το πεδίο 

συλλογικής διαπραγμάτευσης (σε ορισμένους τομείς) και συμβάσεων παράδοσης (σε 

όλους τους τομείς) στις οργανώσεις παραγωγών, στις ενώσεις τους και σε 

διεπαγγελματικές οργανώσεις και καθιερώνει επίσης προσωρινές απαλλαγές από 

ορισμένους κανόνες του ανταγωνισμού σε περιόδους σοβαρής ανισορροπίας στην αγορά, 

στο πλαίσιο εγγυήσεων· 

12. παροτρύνει την Επιτροπή να προωθήσει αποφασιστικά την προσέγγιση αυτή προκειμένου 

να ενισχυθεί η διαπραγματευτική ισχύς του πρωτογενούς παραγωγού και να 

ενθαρρυνθούν οι παραγωγοί να συμμετέχουν σε οργανώσεις παραγωγών και σε ενώσεις 

οργανώσεων παραγωγών· υπογραμμίζει ιδίως την ευάλωτη κατάσταση των μικρών και 

οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν και να 

στηρίξουν την απασχόληση σε απομονωμένες, απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές· 

13. εκτιμά ότι η ενίσχυση και η δημιουργία οργανώσεων παραγωγών πρέπει να συνοδεύεται 

από την αύξηση της διαπραγματευτικής ισχύος των γεωργών στην αλυσίδα τροφίμων, 

ιδίως, παρέχοντας σε αυτούς το δικαίωμα να διαπραγματεύονται συλλογικά τις συμβάσεις 

τους  

14. ζητεί να αυξηθεί η διαφάνεια και η ενημέρωση στην αλυσίδα εφοδιασμού, καθώς και να 

ενισχυθούν φορείς και τα εργαλεία ενημέρωσης σχετικά με την αγορά όπως ο 

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Παρακολούθησης των Τιμών και το παρατηρητήριο της αγοράς 

γάλακτος, ώστε να παρέχονται στους γεωργούς και στις οργανώσεις παραγωγών ακριβή 

και έγκαιρα στοιχεία για την αγορά· 

15. είναι της άποψης ότι οι τιμές στο σύνολο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων πρέπει να 

αντικατοπτρίζουν καλύτερα την αξία που προσθέτουν οι πρωτογενείς παραγωγοί· ζητεί, 

στο πλαίσιο αυτό, να διασφαλίζεται όσο αυτό είναι δυνατό η διαφάνεια κατά τη 

διαμόρφωση των τιμών λιανικής· 

16. επισημαίνει αφενός ότι οι γεωργοί σε ορισμένα κράτη μέλη έχουν διασφαλίσει μια ισχυρή 

θέση στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων με τη δημιουργία συνεταιρισμών 

εξασφαλίζοντας ότι η προστιθέμενη αξία στο στάδιο επεξεργασίας επιστρέφεται στους 

γεωργούς, και αφετέρου θεωρεί πολύ σημαντικό οι εν λόγω συνεταιρισμοί να μην 

επιβαρύνονται με επιπλέον έξοδα που προκύπτουν από την υποχρεωτική και δαπανηρή 

γραφειοκρατία· 

17. παροτρύνει τους παραγωγούς και τους μεταποιητές να συνεργαστούν προκειμένου να 

επενδύσουν στην καινοτομία και να αυξήσουν την προστιθεμένη αξία των προϊόντων 

τους· 

18. είναι πεπεισμένο ότι η ενημέρωση των καταναλωτών για τα γεωργικά προϊόντα έχει 

θεμελιώδη σημασία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από 

ανισορροπίες στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των ΑθΕΠ· 

ζητεί από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετέχουν στη διαχείριση της αλυσίδας 

εφοδιασμού τροφίμων να ενισχύσουν τη διαφάνεια στο σύνολο της αλυσίδας εφοδιασμού 

τροφίμων και να αυξήσουν την πληροφόρηση των καταναλωτών μέσω πιο κατάλληλης 

σήμανσης των προϊόντων και της χρήσης συστημάτων πιστοποίησης προκειμένου να 

δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να πραγματοποιούν συνειδητές επιλογές 

σχετικά με τα διαθέσιμα προϊόντα και να ενεργούν αναλόγως· 
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19. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, 

πρωτοβουλίες, μέσω των οποίων οι καταναλωτές θα προειδοποιούνται για τους κινδύνους 

των πρακτικών ντάμπινγκ για την πρωτογενή παραγωγή, και τάσσεται ρητά υπέρ των 

σχετικών ενημερωτικών εκστρατειών σε σχολεία και κέντρα κατάρτισης· 

20. αναγνωρίζει ότι ενώ οι καθαρά εθελοντικές πρωτοβουλίες είναι πολύ σημαντικές και 

χρήσιμες για τον εντοπισμό προβλημάτων, δεν επαρκούν για την εξάλειψη του 

«παράγοντα του φόβου» από την αλυσίδα εφοδιασμού, εφόσον έχουν σημαντικά 

μειονεκτήματα, όπως το μεγάλο ποσοστό μη συμμετοχής, συγκρούσεις συμφερόντων, 

πλαίσια επίλυσης διαφορών που δεν είναι ικανά να αντιμετωπίσουν τον «παράγοντα του 

φόβου» των προμηθευτών, απουσία ουσιαστικών κυρώσεων σε ζητήματα μη 

συμμόρφωσης και ελάχιστη ή ανύπαρκτη συμμετοχή των αρμόδιων αρχών· 

21. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι τον Δεκέμβριο 2013 το Κοινοβούλιο ενέκρινε έκθεση 

πρωτοβουλίας με την οποία ζητούσε από το την Επιτροπή να εξετάσει την δυνατότητα 

σύστασης ανεξάρτητου φορέα επιβολής προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο «παράγοντας 

του φόβου» στις τάξεις των πρωτογενών παραγωγών· παροτρύνει την Επιτροπή να 

εξετάσει το ζήτημα αυτό στη δική της έκθεση· 

22. θεωρεί ότι οι επαγγελματικές οργανώσεις θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως 

πλατφόρμες για τους πρωτογενείς παραγωγούς δίνοντας σε αυτούς την δυνατότητα να 

υποβάλλουν καταγγελίες σε μια αρμόδια αρχή σε περίπτωση εικαζόμενων αθέμιτων 

εμπορικών πρακτικών χωρίς φόβο· 

23. ζητεί οι διαδικασίες που θα ακολουθούν οι φορείς επιβολής να δίνουν τη δυνατότητα 

στους πρωτογενείς παραγωγούς να υποβάλλουν καταγγελίες εμπιστευτικά, ενώ θα 

επιτρέπουν στους φορείς επιβολής να ξεκινούν έρευνες με δική τους πρωτοβουλία· 

επιμένει ότι οι εν λόγω φορείς επιβολής πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν 

σειρά κυρώσεων για παραβιάσεις των κανονισμών περί ΑθΕΠ· 

24. θέτει υπό αμφισβήτηση την αδιάλειπτη υποστήριξη της Επιτροπής προς την Πρωτοβουλία 

αλυσίδας εφοδιασμού (SCI), λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς της· επαναλαμβάνει 

την απροθυμία των γεωργών να συμμετάσχουν λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης, 

περιορισμών των ανώνυμων καταγγελιών, έλλειψης θεσμοθετημένης εξουσίας, αδυναμίας 

επιβολής ουσιαστικών κυρώσεων, της έλλειψης κατάλληλων μηχανισμών για την 

καταπολέμηση καλά τεκμηριωμένων αθέμιτων εμπορικών πρακτικών (ΑθΕΠ) και 

ανησυχιών για ανισορροπίες στα χαρακτηριστικά των μηχανισμών επιβολής, που δεν 

έχουν ληφθεί επαρκώς υπόψη· εκφράζει αποδοκιμασία για την απροθυμία της Επιτροπής 

να διαπραγματευτεί επί των ζητημάτων της ανωνυμίας και των κυρώσεων· 

25. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την SCI από άποψη αποτελεσματικότητας, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες που έχει εκφράσει η γεωργική κοινότητα· παροτρύνει 

την Επιτροπή να μην αξιολογήσει τις εθελοντικές πρωτοβουλίες αποκλειστικά και μόνο 

με βάση τον αριθμό των εγγεγραμμένων συμμετεχόντων· 

26. καλεί τους αντίστοιχους ενδιαφερόμενους να διευκολύνουν την ενσωμάτωση των 

οργανώσεων γεωργών, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων παραγωγών και των 

ενώσεών τους, στο πεδίο αρμοδιοτήτων των εθνικών αρχών επιβολής που διαχειρίζονται 

την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, διασφαλίζοντας πρωτίστως την ανωνυμία των 

καταγγελιών και την αποτελεσματικότητα του συστήματος κυρώσεων· 
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27. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η «αναζήτηση της ευνοϊκότερης 

δικαιοδοσίας» συνιστά απειλή για την λειτουργία της ενιαίας αγοράς και είναι σε βάρος 

των συμφερόντων των πρωτογενών παραγωγών· πιστεύει ότι μια κοινή ερμηνεία των 

κανόνων ορθής πρακτικής που εγκρίθηκαν το 2011 αποτελεί ζωτικό παράγοντα για την 

αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, παράλληλα με την ενιαία εφαρμογή των κανόνων 

αυτών και μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής των κρατών μελών· 

28. επισημαίνει ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει εθελοντικούς κώδικες και 

νομοθετικά μέτρα που αποσκοπούν στην βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας 

εφοδιασμού· επισημαίνει την ύπαρξη του θεσμού του διαμεσολαβητή παντοπωλείων στο 

ΗΒ, την περίπτωση της Πορτογαλίας, τον Επίτροπο διατροφικής αλυσίδας στην Γαλλία, 

την ισπανική νομοθεσία και την τρέχουσα πρωτοβουλία που περιλαμβάνει διαβούλευση 

μεταξύ των μερών στο Βέλγιο· τονίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ εθνικών 

αρχών και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών σε επίπεδο ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να 

μεριμνήσουν για την τήρηση των μέτρων που προβλέπονται στην εθνική τους νομοθεσία· 

29. φρονεί ότι ανεξάρτητοι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς του τομέα των τροφίμων μπορούν να 

αποτελέσουν ένα αποτελεσματικό μέτρο καταπολέμησης των αθέμιτων εμπορικών 

πρακτικών, εφόσον δημιουργούν μεγαλύτερη διαφάνεια σε ολόκληρη την αλυσίδα 

δημιουργίας αξίας και δίνουν τη δυνατότητα να πραγματοποιηθούν εκ των προτέρων 

έλεγχοι για την προστασία από καταχρήσεις μέσω δεσποζουσών θέσεων στην αγορά· 

καλεί την Επιτροπή εν προκειμένω να ελέγξει επίσης τη δυνατότητα συγκρότησης ενός 

ευρωπαϊκού ρυθμιστικού φορέα που θα μπορεί να αναλάβει συντονιστικό ρόλο· 

30. παροτρύνει την Επιτροπή να αξιολογήσει αυτές τις εθνικές προσπάθειες ως πιθανά 

πρότυπα για προσαρμογή, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τα σχετικά με τον τομέα 

προβλήματα που προκύπτουν και τις συνθήκες και ιδιαιτερότητες στις εθνικές αγορές· 

31. πιστεύει ότι η ύπαρξη νομοθεσίας πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ είναι αναγκαία για την 

αντιμετώπιση των ΑθΕΠ και για να εξασφαλισθεί ότι οι ευρωπαίοι γεωργοί και 

καταναλωτές έχουν την ευκαιρία να επωφελούνται από ίσους όρους αγοράς και πώλησης· 

32. παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει έγκαιρα πρόταση για νομοθεσία πλαίσιο της ΕΕ, 

με σκοπό να εξασφαλισθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού εντός της ενιαίας αγοράς· 

33. ισχυρίζεται ότι αυτή η νομοθεσία, η οποία θα προσέφερε στους πρωτογενείς παραγωγούς 

την αναγκαία ασφάλεια δικαίου για την αντιμετώπιση των ανησυχιών τους, σε 

συνδυασμό με μέτρα που θα αύξαναν την διαπραγματευτική ισχύ των γεωργών, είναι 

αναγκαία για να συμπληρώσει την SCI και να προστατεύσει εκείνους τους 

ενδιαφερόμενους φορείς που έχουν ήδη δεσμευθεί με αυτήν, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα 

την εξάλειψη των ΑθΕΠ από την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων· 

34. ζητεί η νομοθεσία πλαίσιο να προστατεύει όλους τους προμηθευτές τροφίμων, όπου και 

αν είναι εγκαταστημένοι, ακόμα και σε τρίτες χώρες· 

35. επισημαίνει ότι η εν λόγω ευρωπαϊκή νομοθεσία πλαίσιο δεν πρέπει να υποβαθμίσει το 

επίπεδο προστασίας των χωρών που έχουν εγκρίνει εθνική νομοθεσία στον τομέα της 

καταπολέμησης των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών μεταξύ επιχειρήσεων·  
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